
 1399در دست انجام سال  مطالعاتیهای لیست طرح 

ف 
ردی

 

 مجری عناوین طرح یا پروژه

1 
 یبرا یمدل مناسب به عنوان راهکار هیو ارا رانیزاگرس ا یدر جنگل ها یاگروفارستر یسنت یستمهایس یبررس

 داریتوسعه پا
 مالاحمد ییرزایم میرح

 افشار زاده لینشم کشاورزان چغندر کار استان کرمانشاه یرسنم ریغ یمهارت یها یآموزش یازسنجین 2

3 
های گله مادرگوشتی های مختلف روغن کتان و کنجد بر کیفیت و باروری اسپرم خروسبررسی اثر تغذیه نسبت

 گشاییبعد از یخ
 یپاشا زانوس

4 
)مورد مطالعه استان  یبهره برداران حوزه دام و دامپزشک یررسمیغ یمهارت یآموزشها یاثربخش زانیم یبررس

 البرز(
 انیخداورد درضایمج

 کشور شرویکشاورزان پ یوپژوهش یجیوترو یآموزش یتورها اجتماعی– یاقتصاد امدیپ یابیارزش 5
 ریم یداوود حاج دیس

 یمیرح

6 
فرآورده خشک از  دیآن جهت تول یسازنهیو دستگاه آون و به دیخشک کردن با نورخورش یهاروش سهیمقا

 قشم رهیجز یادصی مناطق –در استان هرمزگان  ،یو موتو ماه نیسارد انیزماهیر
 یاسمی مهران

 انیآر یقاسم رضایعل ان در ابخان سبزوار یا شهیمختلف بر استقرار ، تاج پوشش و وزن ر یانقوزه در زمان ها اهیکاشت گ اثر 7

 یمانیمقدس فر شهرام ندهیکشاورزان آ تیالگوی نظام آموزش ترب یطراح 8

9 
فنی و جامع مدیریت به هنگام باغ های پسته و تاثیر آن بر عملکرد تولید پسته کشور در قالب سایت های  ارزیابی

 جامع تولیدی ترویجی
 یحکم آباد نیحس

 ییرزایم یعل عرفان رانیا یعیو منابع طب یشاغل در بخش کشاورز یمنابع انسان "یحرفه ا تیصالح" یچارچوب مفهوم نیتدو 10

 یغالم نیالد حسام استان تهران یصنعت یشیر یهایعنوان علوفه در گاودار سورگوم به رشیپذ تحلیل 11

12 
ارزیابی اثربخشی پژوهشگر مروجان ارشد و محققان معین در نظام نوین ترویج کشاورزی ایران و ارائه راهکارهای 

 بهبود
 یجواد قاسم

13 
استان  یسازمان جهادکشاورز یدیتول یو مسئول پهنه ها رانیمد دگاهیاز د یکشاورز جیترو نینظام نو یابیارز

 مازندران
 ییپورکوتنا اسداله

14 
 بر اساس مدل استاندارد مهارت التیدر بخش ش یآموزش یاستانداردها نیو تدو یشغل یهایستگیشا ییشناسا

ISCO 8002 
 نسب انیدشت

 انیرضا خداورد دیمج هیاروم اچهیدر یایکمک به اح یجیو ترو یو اقدامات برنامه آموزش تهایفعال یاثربخش یابیارزش 15

 اله کشاورز شال فتح  یدرخصوص کشاورزی حفاظت النیرفتاری کارشناسان جهادکشاورزی استان گ سطوح 16

 پهلوانی رضا الگوی ارزیابی اثربخشی حضور محققین معین در طرح یاوران تولید )مورد مطالعه: استان لرستان( طراحی 17

 حسین منافی راثی پایش رفتاری گاوهای شیری با استفاده از تصویر برداری دیجیتالی 18

19 
بر  یغرب جانیاستان آذربا یسازمان جهاد کشاورز جیترو تیریمد یریگاو ش یجیترو یدوره ها یاثربخش یبررس

 1399-1400 یسالها یرفتار بهره برداران ط
 یبابا خان نیفرخ تک

20 
) استان های  2تاثیر آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی منطقه  بررسی

 بوشهر ، فارس ، اصفهان ، چهار محال بختیار ی ، کهکیلویه و بویر احمد و هرمزگان ( بر اساس مدل کرک پاتریک
 امیرامینی خلف لو مهناز



ف
ردی

 
 مجری عناوین طرح یا پروژه

 یوسفیاله  روح یحفاظت یخاک ورز یدر اجرا نیاستان قزو یکارشناسان سازمان جهاد کشاورز یآموزش یازهاین یبررس 21

 یمانیمقدس فر شهرام یکشاورز جیپژوهش در موسسه آموزش و ترو یبرنامه راهبرد نیتدو 22

23 
های ستاد )مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان( در راستای دستیابی به درونی فعالیت ارزیابی

 اهداف سازمان
 پهلوانی رضا

24 
در  (Sesamum indicum L)سطوح مختلف ورمی کمپوست و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد تاثیر

 گرگان
 یرضوان نیحس

25 
زرده تخم مرغ و فعالیت  D3 مرغ، میزان ویتامینجیره بر تولید و خصوصیات فیزیکی تخم D3 تأثیر سطح ویتامین

 آنزیم های پاراکسوناز و آریل استراز سرم خون مرغ های تخم گذار
 حسین ایران دوست

 مهران آوخ کیسمی وژه ترویجی پرورش ماهی و برنج بروش آکوآپونیک در مزرعه الگویی شالیزار نوینپر 26

  


